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„I tak śmierć jest końcem każdego człowieka, a dni jego jako cień przemijają.” Tomasz a Kempis

Środa Popielcowa
17 lutego Środą Popielcową
rozpoczynamy 40-dniowy okres
Wielkiego Postu. Zapraszamy do
udziału w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali

— czytaj str. 13

Misje święte
Od 20 do 28 marca będziemy przeżywać Misje
Parafialne.
Zapraszamy
do
owocnego
przeżywania tego czasu słowami znanej
pieśni: „Nie zamykajmy serc – zbawienia
nadszedł czas. Gdy Chrystus puka w drzwi –
może ostatni raz”

— czytaj str. 7—8

Podsumowanie
Starego Roku
Słowo ks. Proboszcza na
zakończenie Starego Roku
oraz statystyka parafialna
za 2009 r.

— czytaj str. 5—6, 13, 15
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Wigilia 2009
Tradycyjnie o północy w wigilię Narodzenia Pańskiego
rozpoczęła się uroczysta pasterka upamiętniająca czuwanie
i modlitwę pasterzy w Betlejem, którym anioł zwiastował
radosną wieść o narodzeniu Jezusa..

Łamanie się opłatkiem i życzenia

Poświęcenie żłóbka przed pasterką

Po pasterce na placu kościelnym harcerze zapraszali na kubek gorącej herbaty.

serce ewangelii 3

Urodziny
ks. Józefa
8 stycznia przypadały urodziny
ks. Józefa Zubera. W jego intencji modlono się w tym dniu podczas Mszy św. o godz. 17.00
Była to również wyśmienita okazja do złożenia dostojnemu Solenizantowi życzeń urodzinowych.

Kolęda
na probostwie
Tradycyjnie
6
stycznia
w Święto Objawienia Pańskiego odwiedziny duszpasterskie odbywają się na
probostwie. W tym roku
z kolędą gościliśmy ks. Piotra Rożyka, który od ubiegłego roku pełni posługę
proboszcza w parafii pw.
Św. Barbary w Boguszowicach – Osiedlu.
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Spotkanie opłatkowe
Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca adorowała Pana Jezusa w betlejemskim żłóbku w piątek 22 stycznia.

Konkurs szopek

17 stycznia po Mszy św. o godz. 11.30 nastąpiło rozstrzygniecie konkursu na szopkę bożonarodzeniową, który tradycyjnie już zorganizował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – czytaj str. 10 – 11
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Słowo podsumowania
i wdzięczności
na zakończenie Starego
2009 Roku
Tradycyjnym zwyczajem w wieczór sylwestrowy 31 grudnia 2009 roku o godz. 17.oo
została odprawiona dziękczynna Msza święta
z nabożeństwem dziękczynno – ekspiacyjnym.
W tym roku tzw. duszpasterskie sprawozdanie
roczne proboszcza parafii miało miejsce wobec zdecydowanej większości parafian, czyli
w pierwszą niedzielę Nowego 2010 Roku. Nawiązując do powyższego sprawozdania na
łamach naszej gazetki chcę jeszcze raz przypomnieć to, co dzięki Bogu i ludziom udało
nam się wspólnie przeżyć, czego dokonać i za
co chcemy wyrazić wdzięczność Bogu i ludziom.
Wzorem lat ubiegłych wyraziliśmy wdzięczność ludziom, którzy są najbliżej Kościoła
i w sposób najbardziej aktywny tworzą naszą
wspólnotę. Należą do nich nasi kapłani ks. Ireneusz Pawlak, ks. Marcin Ditrich oraz nasz szanowny emeryt ks. Józef Zuber. Wspominamy
również w klimacie wdzięczności ks. Piotra Mrozka, który trzy lata spędził bardzo aktywnie
w naszej parafii i mówimy Mu – „serdeczne dzięki”. Słowo wdzięczności skierowane zostało do
naszych kościelnych: Bernarda i Józefa, pań Kornelii i Aurelii z kancelarii, wobec naszej organistki
pani Mirosławy i organisty pana Marcina, pana
Stanisława Przeliorza z chórem „Cor Jesu” oraz
redaktora gazetki, po którą tak chętnie sięgamy pana Lucjana Rugora.
Z ambony „padły” nazwiska dobrze znanych
nam osób, które zawsze wyrażają żywe zainteresowanie i konkretną pomoc w problemach parafialnych. Należą do nich panowie: Piechoczek,
Kalkowski, Korduła, Zimończyk oraz pan Nikel.
Podziękowanie należy się również naszym
grabarzom – rodzinie Gąsior, za pomoc w spłaceniu wysokich rachunków związanych z wywo-

zem śmieci cmentarnych. Nie mogliśmy w tym
roku zapomnieć o panu mgr inż. Józefie Joszko
prowadzącym nasze księgi obiektów i panu inż.
Franciszku Rubinie przeprowadzającym przeglądy i szczerze zainteresowanym naszymi obiektami parafialnymi. Bóg zapłać panu Hubertowi
Figasowi,
Jankowi
Zimnolowi,
Robertowi
i Piotrowi Zającom oraz wspomagających ich
sprzętem technicznym – panu Pierchale, Szulikowi i panu Gawendzie.
Dziękowaliśmy naszym sprzątaczkom w kościele, pani Bernadecie od kwiatów, sprzątającym
obejście i paniom pomagającym na probostwie.
Nie zabrakło słów wdzięczności wobec znanych
nam już dobrze organizatorów i tzw. sponsorów
naszych imprez parafialnych (Potrawa, Król,
Dronszczyk, Pierchała, Ogierman, Mura, Gorol,
Kaczmarczyk i nasi harcerze). W czasie podsumowania roku przypomnieliśmy licznie działające
grupy na t erenie naszej parafii dziękując tym
osobom, które je prowadzą. By wspomnieć: Ministranci, Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa, Ekipy
„Notre-Dames”, Ruch Rodzin Szensztackich, Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ, Świecka Rodzina Franciszkańska, Żywy Różaniec, Apostolat
Maryjny, osoby wspierające modlitwą i ofiarą
składaną do skarbonki Radio Maryja i Telewizję
Trwam, Akcja Katolicka, Grupa Pielgrzym, Zespół
Charytatywny, Grupa AA, Redakcja „Serca
Ewangelii”, Grupa Dekoracyjna czy też nasza
Duszpasterska Rada Parafialna. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom tej aktywnej części naszego Kościoła. Bóg zapłać naszym katechetkom, środowiskom szkolnym, nauczycielom na
czele z dyrektorami placówek oświatowych, osobom wspierającym wszelkie dzieła duszpasterskie. Z serca im błogosławimy.
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Cieszymy się, że z naszej wspólnoty parafialnej wyłaniają się nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Mamy alumnów trzeciego roku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach – Michała Harnasza
i Sebastiana Mandrysza oraz Dariusza Trzaskalika przygotowującego się już do święceń diakonatu. We wspólnocie Ojców Salezjanów kontynuuje swoją formację Łukasz Torbicki, a u O jców
Oblatów Arkadiusz Kołtun. U Sióstr Elżbietanek
Cieszyńskich kontynuuje swoją formację nasza
sympatyczna Ania Eckert. Bogu dziękujemy za
dar powołania zaś młodych i ich rodziny wspieramy modlitwą i życzliwością. Powtórzę się jednak i dodam, że na szacunek w Kościele zasłużyć
mogą sobie pokorą, a prawdziwa radość
i wdzięczność z tytułu ich wyborów życiowych ma
wzrastać w miarę upływających lat ich wiernej
służby Bogu i ludziom. Życzymy im wytrwałości
i radości z tego, co podjęli. Niech Pan Jezus
i Święci Aniołowie Stróżowie mają ich w swojej
opiece.
W Roku Kapłańskim przypomnieliśmy sobie
o potrzebie modlitwy za kapłanów. Jedną ze stosownych ku temu okazji jest czwartkowa jutrznia
odmawiana na 10 minut przed poranną Eucharystią. W minionym roku wiele grup potwierdziło
swoją gotowość do modlitwy szukając właściwego miejsca i czasu by wypełnić swoje duchowe
zobowiązania. Dziękujemy im za to. Dziękujemy
również osobom, które pomagają nam lepiej
przygotować młodzież do sakramentu bierzmowania, a w przyszłości również małżeństwa. Panu
dr Leszkowi Kukułce dziękujemy za podjęcie zaszczytnej funkcji świeckiego szafarza.
Przypominam, że poszerzony został czas
urzędowania kancelarii parafialnej. Dotyczy to
szczególnie godzin popołudniowych w trzy
dni tygodnia, tj. poniedziałek, środę i piątek.
W tych dniach kancelaria jest czynna od 16.oo
– 18.oo. Od poniedziałku do piątku (oprócz
środy) zapraszamy do kancelarii również od
8.oo – 12.oo. W związku z tym faktem zatrudniona została w kancelarii od października
2009 roku pani Aurelia Oleś wspomagana
przez informatyka, męża Andrzeja. Andrzejowi
dziękuję za każdy przejaw pomocy, a jednocześnie zachęcam do służenia swoim charyzmatem gry na organach.
Podsumowanie roku było również okazją do
krótkiego omówienia spraw gospodarczych. Nasze tegoroczne inwestycje i przedsięwzięcia gospodarcze można by ująć w następujących punktach:

I. Kościół:
a/ ogrzewanie - naprawa usterek, udoskonalenie
działania ogrzewania, wprowadzenie kolejnego
awaryjnego zasilacza,
b/ renowacja i malowanie dachu kościoła,
c/ rozpoczęcie instalacji nowych drzwi do k ościoła,
d/ instalacja nowych gablotek i zakup kolejnych
nowych ornatów,
e/ zabezpieczenie starych witraży.
II. Nowe probostwo (Nowy Dom Parafialny):
a/ rozpoczęcie urządzania salki w pomieszczeniu
po byłej siłowni,
b/ pomalowanie dolnych pomieszczeń domu parafialnego oraz mieszkania wikarego. Uzupełnienie umeblowania w mieszkaniu księdza wikarego,
c/ Podłączenie probostwa i Domu parafialnego
pod piec CO w Kościele. (Jest to bardzo trafna
inwestycja. Wreszcie mamy ciepło w domu parafialnym, a ogrzewanie gazowe ma charakter
rezerwowy. Ponieważ daję „zielone światło” palaczom, od nich zależy temperatura w naszym kościele.)
III. Stare probostwo (Staro Fara):
a/ wymiana dachówki i odbudowa kominów,
b/ dokończenie wymiany okien,
c/ remont zewnętrznej elewacji (dwie ściany),
d/ naprawa awarii centralnego ogrzewania.
IV. Inne:
a/ redukcja koron drzew na cmentarzu i na par kingu kościelnym (ok. 20 drzew),
b/ założenie klimatyzacji z funkcją chłodzenia
i ogrzewania w kaplicy pogrzebowej.
Jak zawsze zakończenie Starego Roku
było więc okazją, by wyrazić wdzięczność Bogu i ludziom oraz dokonać podsumowania
tego, co zostało zrobione, a także przeprosić
za każdą ludzką słabość. Jest to dzień, w którym sobie bardziej jeszcze przypominamy, że
jesteśmy wspólnotą. Dlatego we wspólnocie
wielbimy Boga i poprzez udział w sakramentach świętych umacniamy się na drodze do
zbawienia. Wpatrując się nieustannie w Twarz
Zbawiciela ofiarujmy Bogu nasze codzienne
radości, prace i cierpienia.
Wdzięczny za każde świadectwo wiary
poparte miłością, za wszelkie przejawy życzliwości tej duchowej i materialnej wobec Parafii
Najświętszego Serca w Boguszowicach,
jak i mojej skromnej osoby proboszcza – na
wszystko, co jest przed nami z serca błogosławię.

Szczęść Boże
Ks. Krzysztof Błotko - proboszcz
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Misje święte
Rok Misji Parafialnych – 2010
Jak już wcześniej informowaliśmy w roku
obecnym pragniemy przeżyć Misje Parafialne,
które rozpoczną się wieczorem w sobotę 20
marca i trwać będą do niedzieli 28 marca. Na
tę charakterystyczną datę roku 2010 nakłada
się między innymi 75 lat od chwili oddania do
użytku i poświęcenia naszego kościoła parafialnego, które miało miejsce w roku 1935.
Jednocześnie mija 50 lat od chwili konsekracji
kościoła w 1960 roku. Do przeprowadzenia
Misji Świętych zaprosiliśmy ks. dra Rudolfa
Broma z Katowic oraz w funkcji pomocniczej
ks. Macieja Zielińskiego od Misjonarzy Kombonianów z Krakowa. Szczegółowy program
naszych Misji będzie ogłoszony po f eriach
zimowych oraz ukaże się w następnym numerze gazetki parafialnej poprzedzającej bezpośrednio czas Misji.
Mając na uwadze szczególnie młodsze pokolenie naszych parafian warto postawić to podstawowe pytanie: Czym są misje parafialne? Można
by odpowiedzieć krótko – To rodzaj dłuższych
i ważniejszych rekolekcji.
Św. Alfons Liguori (+ 1787) – uczony teolog
i niestrudzony misjonarz daje nam takie rozumienie misji: „jest to praca apostolska upoważnionych
przez władzę kościelną kapłanów do tymczasowego duszpasterzowania na terenie parafii, celem
gruntownego odnowienia życia nadprzyrodzonego
wśród wiernych, przez odpowiednie środki apostolskie, zwłaszcza przez kazania, gruntowną spowiedź i wspólną Komunię św. Misje parafialne winny trwać przynajmniej osiem dni, a w większych
parafiach dwa tygodnie lub nawet dłużej. Parafia
powinna być do misji przygotowana przez odpowiednie informacje, zachęty, modlitwę, umartwiania.”

Żyjemy już z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem Soboru Watykańskiego II i wchodzimy coraz
głębiej w XXI wiek. Otwierajmy się jeszcze bardziej na
działanie Ducha Świętego. Uczyńmy więc ten rok,
rokiem pogłębionej refleksji nad własną wiarą. Wyobraźmy sobie, że Jezus stawia nam to samo pytanie,
które postawił swoim uczniom: „Czyż i wy chcecie
odejść?” Miejmy odwagę odpowiedzieć powtarzając za
św. Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz
słowa życia wiecznego.” (J 6,68). Konsekwencją dobrze postawionego pytania o własną wiarę będą pytania o uczynki. Próba weryfikacji własnego sumienia,
które często na nowo trzeba ukształtować pod wpływem Ewangelii, albo inaczej wsłuchując się w naucza-

nie Kościoła. Tutaj bardzo istotne jest pytanie, co zrobiliśmy z fascynacją osoby Jana Pawła II – Papieża
Polaka, który przecież przez sam fakt, że został papieżem - stał się dla nas znakiem. W konsekwencji
bardziej zdecydowanie postawimy sobie pytanie
o nasze życie rodzinne, małżeńskie (wierność, zdrady
na gruncie zawodowym, zdrady okazjonalne, egoizm).
Postawimy pytanie o zgodę w rodzinie, zgodę sąsiedzką, zazdrość i zawiść, które często dominują.
Pytanie o Eucharystię niedzielną, wokół której ma być
skupione nasze życie rodzinne. Może w roku Misyjnym
bardziej wzruszy i zastanowi nas ewangeliczne stwierdzenie…”zobaczcie jak oni się miłują”. Czas Misji to
szczególna okazja by stanąć jeszcze raz w prawdzie
o sobie i pytać się czy Bóg nie chce zobaczyć mnie
abstynentem, wolnym od jakiejś choroby duchowej czy
uzależnienia.
Chcę dodać, że Misje w moim rozumieniu to nie
tylko 8 dni szczególnej akcji duszpasterskiej w parafii.
To raczej wielomiesięczny, całoroczny powiew Ducha
św., który pragnie pozostawić po sobie trwały ślad.
Sprzyja również temu trwający Rok Kapłański z modlitwą o ożywienie wiary i uzdrowienie tych, których
Bóg wybrał na pierwszych świadków Ewangelii. Mam
szczerą nadzieję, że w miejsce wieloletniego Festynu
Farskiego uda się nam z pomocą Bożą i ludzką zbudować przestrzeń radosnego głoszenia Dobrej Nowiny
z udziałem muzycznych zespołów chrześcijańskich,
ludzi dających świadectwo wiary i naszych parafian,
którzy nieraz dali się poznać „w świecie” z dobrej strony.
Zbliżające się Misje Święte to czas szczególnej
modlitwy za te osoby w parafii, które zachwiały się
w wierze lub ją zatraciły, za tych którzy odeszli od Boga, związali się z grzechem, trwają uporczywie
w złym. Chrystus Pan powiedział, że ten rodzaj ludzi
można nawrócić tylko postem i modlitwą (Mk 9,29).
Skuteczność modlitwy będzie tym większa, im bardziej
towarzyszyć jej będzie ofiara, post, wszelkiego rodzaju
umartwiania. W Księdze Starego Testamentu czytamy:
„Dobra jest modlitwa z postem” (Tob 12,9). Dlatego
proszę chorych i cierpiących, by ofiarowali swój krzyż
choroby i cierpienia za nasze misje parafialne. Można
ofiarować dar umartwienia (przykrości, zmęczenie,
niewygody, post, piątkową wstrzemięźliwość...)
na rzecz misyjnego dzieła.
W duchu apostolskim z pokorą i miłością informujmy i zachęcajmy innych do udziału w misjach parafialnych. W prostej modlitwie wypraszajmy czas łaski
dla siebie i całej naszej parafii.
Z błogosławieństwem Bożym i zachętą duszpasterską

ks. Krzysztof B. – proboszcz
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MODLITWA O DOBRE PRZYGOTOWANIE
DO MISJI ŚWIĘTYCH
Boski Zbawicielu Jezusie Chrystusie, w głębokiej pokorze upadamy
przed Twoim Majestatem i prosimy o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które mają odnowić oblicze naszej parafii. Nie bądź zagniewany na
tych, którzy odeszli od Ciebie. Sprowadź ich z błędnej drogi i ukaż im,
piękno życia w łasce. Spraw, aby nasza wspólnota parafialna mogła rozwijać się w prawdziwej radości, miłości i pokoju.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Refleksja na XVIII Światowy Dzień Chorego
W 1987 r. Jean Jacques Bely, cierpiący na
nieuleczalną chorobę neurologiczną SM
(stwardnienie rozsiane), uczestniczył w pielgrzymce do Lourdes. Tam, po otrzymaniu Sakramentu Chorych, zaobserwował nagłe
zmiany w swoim organizmie. Po raz pierwszy
od trzech lat mógł chodzić. Rok później,
w 1988 r., zgłosił się do Biura Medycznego
w Lourdes. Przez następne dwa lata poddany
był stałej kontroli lekarskiej, która miała potwierdzić cudowne ustąpienie choroby.
W 1988 r. stwierdzono, że jego przypadek jest
medycznie niewytłumaczalny. 11 lutego 1999
biskup Lourdes po 10 latach badań potwierdził oficjalnie sześćdziesiąte szóste cudowne
uzdrowienie w Lourdes.
11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes Kościół obchodził XVIII Światowy
Dzień Chorego. Przytoczone świadectwo jest jednym
z wielu potwierdzających działanie Bożej Miłości
w życiu człowieka. Z okazji tego dnia w sposób szczególny chcemy pomyśleć o tych, którym doświadczenie
choroby jest dobrze znane. Choroba nie pyta się
o wiek, urodę, bogactwo materialne i wiele innych ważnych dla nas dziedzin. Przychodzi wtedy, gdy chce
i tam gdzie chce. W wielu naszych domach mamy
osoby w podeszłym wieku i często z natury rzeczy
schorowane i cierpiące. Bywa jednak i tak, że choruje
ktoś w dzieciństwie, w młodości i przez długie nieraz
lata. To kochający i pełni poświęcenia rodzice opiekują
się swoim wielkim skarbem, jakim jest dla nich bardzo
chore, nieraz mocno upośledzone dziecko. Zatrzymanie się i zauważenie tych sytuacji może stanowić dla
nas wszystkich dobrą okazję do wzbudzenia w sobie
strzelistego aktu wdzięczności wobec Boga za każdy
dzień swojego zdrowego życia.
8 stycznia 2010 roku miałem okazję odprawiać
Mszę św. w domu Henryka Szyrokiego przy ulicy Kolberga w 50 rocznicę Jego urodzin. Za parę miesięcy
będzie druga okazja, by obchodzić jubileusz 25-lecia
pobytu Heńka w czterech ścianach własnego pokoju
i uzależnienia od łóżka po wypadku, który przeżył

w młodym wieku. W sposób dojrzały, bo od 18 l at
przyjmuje w każdą niedzielę Komunię św. dzięki życzliwości i posłudze naszego szafarza pana Antoniego
Dronszczyka. To skromne świadectwo niech pogłębi
w nas refleksję nad Ewangelią życia, którą głosi Kościół a którą w szczególny sposób wyraził słowem
i całym swoim życiem sługa Boży - kandydat na ołtarze – Jan Paweł II.
Kochani nasi chorzy z parafii NSPJ w Boguszowicach w istocie rzeczy nie ma Światowego
Dnia Chorego, bo rok kalendarzowy trwa 365 d ni
i każdy dzień jest świętem. Z tego tytułu życzę
Wam, razem z wszystkimi kapłanami pogody ducha, cierpliwości i życzliwości ze strony najbliższych. Niech Bóg błogosławi wam przez tych, którzy okażą się wierni szczególnie w chwilach próby.
Przyjmujcie z wiarą dar Kościoła, który nazywa się
obecnie
SAKRAMENTEM
NAMASZCZENIA
CHORYCH rozważając jak najpiękniejszą modlitwę
słowa wypowiadane przez kapłana:

Przez to święte namaszczenie niech Pan
w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże
ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.
Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.
Ks. Krzysztof Błotko - proboszcz

Sanktuarium NMP w Lourdes
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Litania do
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,
Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za
nami.
Najświętsza Panno pokutę zalecająca,
Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca,
Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Niepokalane
Poczęcie,
Niepokalana Córo Boga Ojca,
Niepokalana Matko Syna Bożego,
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości Bożej,
Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości,
Niepokalana Arko Przymierza,
Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża piekielnego,
Niepokalana Królowo nieba i ziemi,
Niepokalana skarbnico łask Boskich,
Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca,
Niepokalana Dziewico wolna od grzechu pierworodnego,
Niepokalana bramo niebios,
Niepokalana Gwiazdo morza,
Niepokalana Matko Kościoła świętego,
Niepokalane źródło wszelkich doskonałości,
Niepokalana przyczyno naszej radości,
Niepokalany wzorze wiary,
Niepokalane źródło Bożej miłości,
Niepokalany znaku naszego zbawienia,
Niepokalane światło Aniołów,
Niepokalana nauczycielko Apostołów,
Niepokalana chwało Proroków,
Niepokalana potęgo Męczenników,
Niepokalana opiekunko Wyznawców,
Niepokalany wzorze dziewiczej czystości,

Niepokalana radości ufających Tobie,
Niepokalana obrono grzeszników,
Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj
się nad nami.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Módlmy się:
Matko Najświętsza słynąca w Lourdes wielkimi
łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów
w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie,
uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz
wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.

Proboszcz z Ars (5)
Poznajemy w tym roku
bliżej postać Jana Marii
Vianneya , dlatego zachęcam
do dalszej lektury wybranych
fragmentów książki „Proboszcz z Ars” i pogłębienia
swojej własnej refleksji nad
życiem kapłańskim. Świętemu proboszczowi z Ars
polecajmy z wiarą kapłanów,

których Bóg postawił na naszej życiowej drodze.
IV. PRACOWNIK NA ROLI
I W WINNICY (1799 -1805)
Zamach stanu z 18 brumaire
roku IV (9 listopada 1799 r.), składający w ręce generała Bonapartego
losy Francji, siłą faktu oswobodził

Kościół od jarzma prześladowań.
Korzystając z tolerancji pierwszego
konsula, niebawem kapłani powracać
zaczęli na dawne swe stanowiska.
Zwolna poczęto otwierać kościoły.
Otwarto też kościół w Ecully, gdzie
poczęli publicznie odprawiać nabożeństwa księża: Groboz i Balley.
Tłumnie podążyli do świątyni wszyscy katolicy z Dardilly, a między nimi
najpierwszą była rodzina Vianney'ów.
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Na koniec przecie można już było
jawnie święcić niedzielę!...
Janek aż drżał z radości na widok migocącej przed ołtarzem
lampki, która wskazywała na obecność umiłowanej Osoby. Ach, kiedyż
to i Dardilly dostanie wreszcie kapłana... Do serc wnikała nadzieja.
Odtąd już praca w polu mniej
ciężką zdawać się miała: jedno spojrzenie na kościół, stojący opodal,
dodawało odwagi strudzonemu pracownikowi. Bo też wówczas młody
Vianney ciężkich już do pracy używał narzędzi. Pasienie bydła pozostawić musiał Gosi i prawie dziewięcioletniemu Franciszkowi. On
zaś pomagał teraz w uprawie roli
ojcu, starszemu bratu i najętemu
parobkowi. Stosownie do pory roku,
już to orze w polu, już to okopuje
winograd, zrywa orzechy i jabłka,
kopie rowy, oczyszcza drzewa
i gałęzie w zaroślach układa w
wiązki. Zapoznał się też z doglądaniem bydła w oborze, z sianożęciem
i żniwami, z winobraniem i pracą przy
tłoczni.
Dla Jana Marii te powszednie
czynności nabierały wielkiego znaczenia, gdyż chętnym sercem i stale ofiarowywał je Bogu. Usłyszymy później,
jak wyjawił tajemnicę swego życia
wewnętrznego z lat młodzieńczych.
Trzeba - mówił pewnego razu na nauce
katechizmu - ofiarować Bogu każdą
pracę, każdy krok, każdy nawet swój
wypoczynek. O, jak to pięknie, gdy się
rzecz każdą czyni wspólnie z Bogiem!...
Jeśli pracujesz z Bogiem, On pracę twą
pobłogosławi, On nawet uświęca wszystkie kroki twoje. Wszystko będzie policzone: każde umartwienie wzroku, każde
odmówienie sobie jakiejś przyjemności
- wszystko będzie zapisane. A więc,
duszo moja, każdego rana składaj się
Bogu w ofierze...
W taki sposób Jan Maria wszędzie i w polu i w pracach domowych
uświęcał swą duszę. Lecz to nie czyniło go bynajmniej opieszałym
w pracy, nie trawił czasu na leniwym
marzycielstwie, młodzieniec ten bowiem, o krzepkiej budowie ciała
i żywym temperamencie, posiadał
silne pragnienie czynu.
Pewnego razu, wkrótce po dniu
pierwszej Komunii św. Jana Marii,
udał się on, wraz z bratem swoim
Franciszkiem, na robotę do winnicy.
Daremnie pragnął nadążyć w pracy
za bratem, który podówczas był już
dużym osiemnastoletnim rosłym

chłopakiem. Toteż biedne chłopię
powróciło wieczorem do domu osłabione z przemęczenia.
- Wyczerpałem się, chcąc nadążyć za
Franciszkiem - rzekł do matki. Matka
litując się nad Jasiem rzekła do starszego syna:
- Franciszku, albo pracuj wolniej, albo
pomagaj Jasiowi po trosze. Widzisz
przecie, że jest on słabszy od ciebie.
- Jaś nie ma obowiązku odrabiać tyle
roboty, co ja - odparł spokojnie Franciszek. - Cóżby ludzie powiedzieli,
gdybym ja, starszy, nie pośpieszył z
robotą więcej od niego?
Nazajutrz po tej rozmowie przybyła do chaty Vianney'ów jedna z Sióstr
zakonnych z Antiquaille w Lyonie.

Każdemu z nas dała po obrazku opowiadała Małgorzata Vianney, która
przechowała nam te wszystkie ciekawe
wspomnienia. - Miała też statuetkę
Matki Bożej zamkniętą w futeraliku.
Tę statuetkę każde z nas mieć chciało,
lecz siostra podarowała ją Janowi Marii. Na trzeci dzień poszedł on znowu do
pracy z Franciszkiem. Zanim rozpoczął
pracę, ucałował pobożnie stopki wizerunku Najświętszej Panny, a potem
rzucił statuetkę przed siebie, jak tylko
mógł najdalej.
Skoro postępując w pracy doszedł
do statuetki, podniósł ją ze czcią, ucałował i znów, jak pierwszym razem, rzucił
daleko przed siebie. Powróciwszy wieczorem do domu rzekł do matki:
- Pokładajcie zawsze wielką ufność
w Matce Bożej. Ja dziś szczerze modliłem się do Niej i Ona mi bardzo dopomogła - mogłem nadążyć za bratem i
nie jestem zmęczony.
W taki sposób pracował Jan Maria
przez cały tydzień na równi z Franciszkiem. Pracując posuwali się naprzód w milczeniu, niby dwaj trapiści.

Nie chcąc przeszkadzać Franciszkowi,
młodszy brat modlił się po cichu, lub
w myśli.
W podobny sposób - tak sobie
rozważał, uderzając motyką - powinieneś także i duszę własną uprawiać i
wyrywać z niej chwasty, by ją przygotować pod zasiew dobrego ziarna.
Lecz kiedy znajdował się sam na
polu, wówczas dawał swobodę swym
uniesieniom: łącząc głos swój z świergotem ptasząt, głośno odmawiał modlitwy i śpiewał pieśni. Zachował był od
lat najmłodszych zwyczaj błogosławienia godziny, dodając do zwykłej
Zdrowaśki, którą odmawiał dawniej,
gdy zegar bił godzinę, te pobożne słowa:
Niech będzie Bóg błogosławiony! Odwagi, duszo moja! Czas mija; wieczność
nadchodzi. Żyjmy tak, abyśmy mogli
dobrze umierać... Błogosławione niech
będzie święte i Niepokalane Poczęcie
Błogosławionej Panny Marii, Matki
Bożej.
Po obiedzie, gdy wszyscy razem
wypoczywali, Jan Maria, podobnie jak
inni, wyciągał się na trawie, lecz
tylko udawał, że śpi, a z całego serca
modlił się do Boga.
Mimo twardej pracy, kochał
Jan przyrodę i idąc za wzorem Boskiego Mistrza używał swych spostrzeżeń i przeżyć pod jej wpływem
dla zobrazowania wielu prawd
wiecznych.
Zwracając uwagę na lot białych
gołębi, myślał o Duchu Świętym.
Ziarnko zboża rzucone w ziemię,
któremu potrzeba deszczu i słońca,
by wystrzeliło w kłos, zdało mu się
być obrazem duszy użyźnionej łaską.
Patrzał na owoce rumiane, atoli zepsute w środku od ukąszenia robaka,
jako na symbol pozornych dobrych
uczynków, których pobudką jest
pycha, co im całą wartość odbiera.
Wdychając zapach kwitnącego winogradu, porównywał go z wonią
duszy będącej w zgodzie z Bogiem.
Sok wyciekający z dojrzałych winogron przedstawiał w oczach jego
rozkoszną słodycz modlitwy. Pole
odłogiem leżące przypominało mu
zachwaszczone sumienie grzesznika.
Spoglądał na kłęby dymu unoszące się
w zimie nad rozpalonymi przez pastuchów ogniami, i myślał, że cierpienia rzucone w płomień miłości są jak
te wiązki z ciernia, spalające się w
ogniu na popiół: twarde są ciernie,
ale popiół miękki.
Robotnicy z sąsiedztwa zbierali
się niekiedy o zmroku, by razem do
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wsi powrócić. Tworzyły się wtedy
głośne gromadki z gadatliwych ludzi.
W drodze gawędzono, śpiewano,
jakiś żart tłusty wślizgnął się czasem do rozmów i śpiewek. Nie podobało się to Janowi Marii. O tej
porze zresztą, gdy cała przyroda się
skupia, odczuwał niezmierną potrzebę samotności i milczenia. Toteż
bez względu na opinię ludzką, pozostawał w tyle za wszystkimi i z koronką w ręku modlił się swobodnie.
Niektórzy towarzysze podziwiali go,
inni drwili z niego.
- Franciszku - mówili do brata
szydząc - może i ty chcesz z Janem
mamrotać pacierze?
Franciszek nie lubił, gdy tak
drwiono z Jana Marii, ale nie odpowiadał nic tylko rumienił się. Zresztą
wiedział, że i Jan mógłby niewczesnych żartownisiów do milczenia
zmusić. Obdarzony zmysłem wybitnie spostrzegawczym, szybko zauważał wady drugich; i gdyby chciał,
umiałby prześladowców swoich
ośmieszyć, bo zawsze odpowiedzi

jego bywały dowcipne i szybkie.
Z miłości dla cnoty wszakże wolał
milczeć, i nie wypuszczając koronki
z ręki, dalej się modlił. Niemądra
młodzież przechodziła ostatecznie
do innego przedmiotu.
Byli to niezawodnie ci sami koledzy, którzy z pustoty chowali świętemu młodzieńcowi narzędzia. Biedny
Jan Maria zdawał się żadnej o to nie
odczuwać urazy; życzliwy uśmiech
nie schodził mu z twarzy, podczas
gdy szukał ukrytej w płocie łopaty
lub motyki.
Któregoś dnia starszy brat,
z bardzo błahego powodu, uczynił
mu wymówkę w sposób niezmiernie
przykry. Jan Maria z łatwością mógłby się uniewinnić. Lecz i tym razem
wolał milczeć.
Tymczasem nowa zorza wschodziła nad Kościołem we Francji.
Pierwszy konsul w trosce swej
o wznowienie ładu w kraju zrozumiał,
iż bez religii nie stworzy nic poważnego
ani trwałego. Stąd powziął układy
z Papieżem, celem zawarcia konkordatu. Słynny akt ten, podpisany

w Paryżu 16 lipca 1801 roku, ratyfikowany był w Rzymie 15 sierpnia;
a 5 kwietnia 1802 roku Ciało ustawodawcze nadało mu moc prawa państwowego.
Jakież zapanowało wzruszenie
w Paryżu, gdy w wiosennym świcie
18 kwietnia, wielki dzwon kościoła NotreDame, milczący dotąd przez lat dziesięć,
jął słać swe triumfalne dźwięki w niebios błękity, zwiastujące, wraz z uroczystością Wielkanocną, zmartwychwstanie Kościoła katolickiego w ojczyźnie! Dobrą tę nowinę przyjęła rodzina Vianney, a w szczególności Jan
Maria, z radością łzami zroszoną.
(c.d. w następnym numerze SE)
Za: Francis Trochu, Proboszcz z
Ars, Święty Jan Maria Vianney
1786- 1859 (Na podstawie akt
procesu kanonizacyjnego i nie
wydanych dokumentów z języka
francuskiego przełożył Piotr
Mańkowski, biskup kamieniecki,
arcybiskup tytularny Aenus),
Kraków 2009.

Ołtarze mówią (38)
Ambona
To, co najważniejsze
w kościele ma charakter duchowy,
jest
niewidzialne
i przyjmowane przez nas wiarą. To, co widzialne w kościele, a więc wyposażenie
i wystrój, powinno współgrać
z tym, co dzieje się w sferze
ducha. Kontynuujemy cykl
rozważań poświęconych ambonie w naszym kościele.
przykazania
Pod baldachimem, na bogato
zdobionej płycie łączącej część górną
i dolną ambony, na wysokości osoby
głoszącej kazanie, jakby tuż obok niej,
dostrzec można rzymskie cyfry od I
do X wyryte na brązowym tle. Są one
ułożone w dwóch kolumnach. Po
lewej umieszczone są cyfry od I do
III, a po prawej od IV do X. Jak łatwo
domniemać, cyfry reprezentują przykazania dekalogu. Po lewej stronie
zgromadzone są trzy pierwsze przyka-

zania odnoszące się do miłości Boga,
a po prawej pozostałe siedem związanych z miłością bliźniego. Ktokolwiek
przemawia z ambony w imieniu Boga,
nie może zapomnieć o Jego przykazaniach. Są one kręgosłupem każdego
pouczenia o Bogu. Moralność głoszona z ambony nie może pochodzić z
ludzkich pomysłów, ale od samego
Boga. Proste rzymskie cyfry są czytelnym znakiem powyższego, nawiązując
bezpośrednio
do
tablic
z dziesięcioma przykazaniami, jakie
otrzymał Mojżesz na Górze Synaj:
„Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema
tablicami świadectwa w swym ręku, a
tablice były zapisane na obu stronach,
zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a
pismo na nich było pismem Boga,
wyrytym na tablicach” - (Wj32,1516).
dekalog
Nie znajomość, ani recytacja
przykazań, lecz ich wypełnienie,

urzeczywistnienie, „wcielenie” w
życie, stanowi istotę Prawa objawionego na Synaju, przed ponad trzema
tysiącami lat, w tym także w sposób
szczególny dekalogu. Doskonale rozumiał to Mojżesz: „Przeto starajcie
się wypełniać wszystko, co wam nakazał Pan, Bóg wasz: Nie odstępujcie od
tego ani na prawo, ani na lewo. Idźcie
dokładnie drogą wyznaczoną wam
przez Pana, Boga waszego, byście
mogli żyć, by dobrze wam się wiodło
i byście długo przebywali w ziemi,
którą macie posiąść” - (Pwt5,32-33).
Jakże aktualne, a zarazem niemodne
są powyższe słowa w dzisiejszym
świecie. Wolność, tolerancja, czy
indywidualny rozwój, są powszechnie
rozumiane jako swobodne podejście
do wszelkich zasad moralnych, w tym
nawet do dekalogu. Jakże oni wszyscy
błądzą, jakże narażają się Bogu, jakże
są nierozumni i głupi, gdyż głupotą
w Biblii jest brak bojaźni przed Bogiem. Nie dajmy się zwieść, kochajmy
Boże przykazania, gdyż „Boże Prawo
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nie jest dla nas błahą rzeczą, jest
naszym życiem” - (Pwt32,47). Niech
zachęceniem i refleksją nad Bożymi
przykazaniami będą słowa Mojżesza
wygłoszone do ludu tuż przed wejściem do ziemi obiecanej - „A teraz,
Izraelu, czego żąda od ciebie Pan,
Bóg twój? Tylko tego, byś się bał
Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył
Panu, Bogu twemu, z całego swojego
serca i z całej swej duszy, strzegł
poleceń Pana i Jego praw, które ja ci
podaję dzisiaj dla twego dobra. Do
Pana, Boga twojego, należą niebiosa,
niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko,
co jest na niej” - (Pwt10,12-14).

żymy bardziej niż Bogu. Od naszego
Pana uczymy się także, by dla Boga
nie robić niczego na pokaz, na przykład jałmużny, czy modlitwy. Te
i inne przykłady pokazują, że dekalog
i przykazania miłości stanowią integralną jedność. Bez dekalogu przyka-

końcowe refleksje

przykazania miłości
Kiedy czyta się Kazania Pana
Jezusa na Górze Błogosławieństw,
łatwo zauważyć, że istnieje ich wyraźny związek z dekalogiem objawionym przez Mojżesza na Górze Synaj.
Warto zdać sobie sprawę, że w Kazaniach na Górze (Mt5-7), nasz Pan
nawiązał do wszystkich przykazań
dekalogu za wyjątkiem święcenia
szabatu. Podniósł ich poprzeczkę
moralną. Zwrócił uwagę na ich faktyczne znaczenie. Liczy się bowiem
nie tylko mechaniczne wypełnianie
nakazów, ale równie ważne są intencje pochodzące z serca i umysłu
przemienionego przez Bożą miłość.
Tym sposobem grzechem cudzołóstwa może być już pożądliwe spojrzenie na kobietę, a zabójstwem gniew
idący
w
kierunku
nienawiści.
Z nauk Jezusa dowiadujemy się, że
bałwochwalstwem nie musi być politeistyczny bożek, ale może nim stać
się wszystko, czemu lub komu słu-

niach opiera się całe Prawo i Prorocy” - (Mt22,36-40).
Podobnie św. Paweł wiąże miłość z przykazaniami dekalogu: „Albowiem przykazania: Nie cudzołóż,
nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj,
i wszystkie inne - streszczają się w tym
nakazie: Miłuj bliźniego swego jak
siebie samego. Miłość nie wyrządza
zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz13,9-10).

Widok ambony w naszym kościele
zanie miłości jest nieokreślone, ogólne, wieloznaczne, a dekalog bez miłości może wypaczyć sens Bożego nakazu.
Przykazania dekalogu znajdują
więc swoje dopełnienie w przykazaniach miłości, ale jedne i drugie są
znakiem miłości Boga i wyrazem Jego
świętej natury. Znajduje to wyraz w
odpowiedzi naszego Pana na następujące pytanie: „Nauczycielu, które
przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział - Będziesz
miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem, całą swoją duszą i
całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego - Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie
samego. Na tych dwóch przykaza-

Stosunek do Bożych przykazań,
zwłaszcza do dekalogu, jest nieomylnym sprawdzianem, czy i w jakim
stopniu jest w nas miłość Boga. Albowiem „Celem nakazu jest miłość,
płynąca z czystego serca, dobrego
sumienia i wiary nieobłudnej” (1Tm1,5). Prawdziwe posłuszeństwo
Bożym nakazom polega na kierowaniu się miłością (czyli największym
dobrem drugiej osoby), płynącą z
czystego
serca,
przemienionego
szczerą, ufną i niezafałszowaną wiarą
w Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy
o jakże ważnych słowach naszego
Pana: „Kto ma przykazania moje
i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J14,21).
Przy opracowywaniu tego artykułu
korzystałem z następującej literatury:
1. H.J. Muszyński: Dekalog. Gniezno
1993.
2. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trzecie.
Pallottinum.
PoznańWarszawa 1980.

Piotr

NASZE SZOPKI – podsumowanie konkursu
Na pytanie, co jest najważniejsze w Święta Bożego
Narodzenia
wzruszająco
i głęboko odpowiedział Mickiewicz: ”Wierzysz, że się
Bóg zrodził w Betlejemskim
żłobie lecz biada ci, jeżeli nie
zrodził się w tobie!” I to jest
dla nas naj krótszy rachunek
sumienia, bo m ówiący nam
o miejscu dla Nowonarodzonego w naszym sercu!
Warto było przyjść i zobaczyć te wszystkie szopki,

ten żłóbek, bo on ma nam
przypominać ten, w którym
przed wiekami złożono Boże
Dziecię, Zbawiciela ludzkości.
Bóg jest Miłością, a skoro Bóg
jest miłością, daje nam miłość,
a miłość objawia się w Dzieciątku
Jezus. Do tego Dziecięcia Miłości
przychodzą pastuszkowie, królowie,
dzieci z rodzicami, przedstawiciele
różnych stanów, przychodzimy i my
ludzie XXI wieku.

Widzimy w Nim Tego, który
pragnie, dosłownie w nas zamieszkać,
by cokolwiek pomyślimy, powiemy
czy zrobimy było pełne dobra, miłości, prawdy i pokory.
Bóg, który staje się człowiekiem, staje się jednym z nas. Maleńkim. Staje się przypomnieniem, że
jesteśmy częścią tego świata, który
Bóg ukochał. I już na zawsze ma nas
w swoim sercu.
Szopki tak bardzo wrosły w polską tradycję, że gotowi jesteśmy niemal przypisać sobie pakiet zarówno
na ich tworzenie, jak i pomysł.
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Tymczasem szopka, używana
jako element katechezy osiągnęła
prawie każde miejsce na ziemi. Szopki przyciągają tłumy ludzi. Bogactwo
wyobraźni i inwencja twórców cieszy
oczy zwiedzających zarówno dzieci
jak i dorosłych.
Betlejemska noc była inspiracją
dla wielu artystów. Stała się inspiracją
i dla naszych parafialnych artystów.
A owoc tych inspiracji widzimy na
wystawie.
Na konkurs zgłoszono 14 szopek. Każda jest piękna i ma swoją
indywidualną wymowę.
Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Kornelia Kaczmarczyk

I

LAUREACI KONKURSU

Szymon
Borys

miejsce

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne szopki, rodzicom
i nauczycielom za pomoc. Księdzu
Proboszczowi dziękujemy za wsparcie
finansowe i zachęcanie nas jako Akcji
Katolickiej do zorganizowania tego
konkursu.

II miejsce
III miejsce

Joanna Pyżalska
Róża, Alojzy i Marta
Woźniok
Sebastian Jawór

Nagroda publiczności:
Róża, Alojzy i Marta Woźniok
Pozostali nagrodzeni uczestnicy:
Justyna
Tobiasz
Małgorzata
Karolina
Wiktoria
Magdalena
Dorota
Rafał
Emilia

Pawliczek z rodzicami
Hamerla
Torbicka
Harnasz
Śmigielska
Biela
Kowal
Karwot z rodzicami
Kolaniak

Kuczera
Malinowski

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej

Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej

Jak dobrze być chrześcijaninem
Rozpoczyna się kolejny
rok naszego życia. Jaki będzie? Co dobrego się w nim
wydarzy? Pewnie i coś przykrego, ale jakie to ma znaczenia, gdy ma się świadomość chrześcijanina. Jak
pięknie być chrześcijaninem,
gościć w swoim sercu Trójcę
Świętą, być świątynią Ducha
Świętego. Mieć świadomość
i być pewnym tego, iż Jezus
obecny w moim sercu modli
się za mnie do swojego Ojca.
Jezus = Kościół = Jezus, to
w nim znajdę spokój, radość
i ukojenie serca.
Jak dobrze być chrześcijaninem,
być dzieckiem Boga Ojca, który czaka

w swoim domu na człowieka; który
posyła swojego syna, aby nas prowadził. W Chrystusie, każdy człowiek
jest mi bratem, więc na nikogo się nie
gniewam, bo jak gniewać się na brata?
W Chrystusie każda dziewczyna jest
mi siostrą, więc nie pożądam jej myślą i uczynkiem, bo jak pożądać siostrę? Żyjąc w sakramentalnym małżeństwie mogę powtórzyć za O. Cafarellem, że „kiedy Chrystus łączy sakramentalnie mężczyznę i kobietę, to
jakby budował świątynię, tę świątynię, którą jest małżeństwo chrześcijańskie. W niej może On wspólnie
z tym małżeństwem i przez to małżeństwo czcić Ojca, wychwalać Go,
uwielbiać i wstawiać się do Niego za
tymi, z którymi złączył się tu, na ziemi”.
Zrozumienie
tej
prawdy
i przyjęcie jej sercem to klucz do
szczęścia. Mogę dopuścić Jezusa do
działania i współdziałać z Nim. Każde

spotkanie z drugim człowiekiem może
być moim uświęceniem; każda praca
może być moim uświęceniem. Mogę
budzić w sobie pragnienie nieustannego bycia w stanie łaski tj. trwałego
stanu nadprzyrodzonej łączności
z Bogiem – Bóg udziela się człowiekowi jako stworzeniu rozumnemu
i wolnemu. W swojej wolności mogę
tak jak każdy chrześcijanin zanurzyć
się w „Miłość” i każdego dnia obdarować nią drugiego człowieka. Pewnie
nie zawsze się uda, ale jak dobrze jest
nieustannie próbować.
Życzymy Wam drodzy czytelnicy Serca Ewangelii, jak i sobie, by
na końcu tego roku pojawiła się refleksja – jak dobrze było być chrześcijaninem.

Bernadka i Piotr

W nocy cierpienia i zabłąkania
krzyż jest pochodnią,
która podtrzymuje oczekiwanie
na nowy dzień zmartwychwstania.
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Czynić Kościół szkołą i domem komunii
(…) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno,
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17,21).
„Czynić Kościół szkołą
i domem komunii”, to wielkie
pragnienie
papieża
Jana
Pawła II na nowe tysiąclecie
jest jednocześnie najprostszym przesłaniem Ruchu
Focolari (Dzieła Maryi), o którym chciałbym napisać parę
słów.
Ruch Focolari, zwany także
Dziełem Maryi założony został przez
Chiarę Lubich, która urodziła się
w Trydencie 22 stycznia 1920. Na
chrzcie otrzymała imię Sylwia. Matka
Sylwii była gorliwą chrześcijanką,
ojciec socjalistą.
W czasie II wojny światowej,
mając 23 lata, z kilkoma przyjaciółkami zapoczątkowuje doświadczenie
życia Ewangelią, z którego narodzi się
duchowość jedności. Wśród zniszczeń
wojennych II wojny światowej wokół
Chiary Lubich skupia się grupa
dziewcząt. Łączy je wiara w Boga,
który jest Miłością i doświadczenie,
że On kocha każdego nieskończenie
i osobiście.
To doświadczenie zmienia ich
życie. Pragną radykalnie żyć Ewangelią. Dlatego rozważają Pismo Święte i starają się wprowadzać
w życie to, co zrozumiały. Niektóre
słowa szczególnie przyciągają ich
uwagę: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”
(J 15,12), „Gdzie są dwaj albo trzej
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

mowe”, jest on duchowością jedności,
która jest realizowana według dwunastu punktów: Bóg Miłość, Jezus pośrodku, Słowo Boże, Kościół, Maryja,
Duch Święty, Jezus Opuszczony,
Eucharystia, Wola Boża, Jedność,
Modlitwa, Miłość wzajemna.
Za oficjalną datę powstania Focolare uważa się 7 grudnia 1943 roku.
Jednak Kościół oficjalnie zatwierdził
Ruch w roku 1962. Ideał Ruchu rodzi
styl życia, który inspirując się zasadami chrześcijańskimi - nie zaniedbując, lecz wręcz podkreślając równorzędne wartości innych wiar i kultur
- odpowiada na pytania dotyczące
sensu życia i jego autentyczności,
dając wkład przez wnoszenie do świata pokoju i jedności: upadają przesądy, a zalążki prawdy i miłości wpisane w różne kultury stają się wzajemnym bogactwem; otwierają się nowe
horyzonty na różnych płaszczyznach
społecznych: w kulturze, polityce,
ekonomii, sztuce, itd.

Jeden z księży powiedział mi: „najpierw pokaż swoją wiarę życiem,
a potem powiedz czym ona jest”.
Ruch Focolari jest otwarty dla
wszystkich: kobiet i mężczyzn najróżniejszych powołań. Ideał ten bardzo mocno rozprzestrzenia się pośród
zakonników, kapłanów, biskupów,
docierając również do seminariów
duchownych. Należą do niego także
chrześcijanie nie katolicy, wyznawcy
różnych religii niechrześcijańskich
i osoby o poglądach niereligijnych.
W Polsce Ruch rozwija się od początku lat siedemdziesiątych i skupia
obecnie około 12 tysięcy osób.
Centrum Ruchu znajduje się
w Rocca di papa, niedaleko Rzymu,
a centrum formacji w Loppiano koło
Florencji, gdzie dane mi było spędzić
rok czasu.
Myślę, że warto w wolnej chwili
zajrzeć do internetu czy różnych wydawnictw, które ukazują w szerszy
sposób to wielkie Dzieło Boga, zapoczątkowane przez młodziutką dziewczynę. W następnych numerach postaram się przybliżać Wam drodzy czytelnicy historię powstania, która jest
bardzo ciekawa i piękna, jak również
duchowość Ruchu Focolari.

ks. Marcin
Chiara Lubich z Janem Pawłem II

Doświadczają tego, że miłość
wzajemna,
przeżywana
zgodnie
z Ewangelią, prowadzi do jedności,
w której obecny jest Jezus. Jest to jedność, która nie wyklucza nikogo,
a różnice są źródłem wzajemnego
ubogacania się. Rozwija się w ten
sposób duchowość wspólnotowa,
duchowość jedności. Duchowość ta
ożywia dzisiaj rozprzestrzeniający się
nieustannie Ruch, znany w ponad 180
krajach i liczący prawie 2 mln osób.

Dzięki życiu tą duchowością
w różnych środowiskach społecznych
i kulturalnych, otwierają się owocne
dialogi: w świecie katolickim, pomiędzy osobami, grupami, ruchami
i stowarzyszeniami, aby dać wkład
w umacnianie jedności; pomiędzy
chrześcijanami różnych Kościołów,
aby dać wkład w pełną komunię;
wśród wierzących różnych religii
i osób o odmiennych przekonaniach.
Razem podąża się w kierunku pełni
prawdy i tego powszechnego braterstwa, do którego wszyscy zmierzamy.

Nazwa ruchu w dosłownym
tłumaczeniu oznacza „ognisko do-

Bardzo silny akcent położony
jest nie na teorię, ale na to jak się żyje.

TĘSKNOTA
Kto policzy wylane łzy
i spadające płatki śniegu,
gdy tęsknota ogarnia
nasz bliski świat.
Smutek i żal
przyjaciele nierozłączni,
nie pozwól im
zawładnąć Twoim sercem.

*

Stefania Gierłowska
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Wielki Post
A.D. 2010

Statystyka parafialna
za rok 2009
150

126

96

100

146

135

130

87

73

„Nawróćcie się do Mnie
całym swym sercem, przez
post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie
się do Pana Boga waszego!
On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu
i wielki w łaskawości, a lituje
się na widok niedoli” (Jl 2,
12-13).

144
91
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0

2005
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CHRZTY ŚW.

2008

2009

POGRZEBY

2005

2006

2007

2008

2009

Chrzty św.

126

130

135

146

144

I Komunia św.

121

(14 wcz)

103

81
(7 wcz)

102
(5 wcz)

Bierzmowanie

165

176

323

—

147

Śluby

58

76

70

73

81

Odwiedziny
chorych

738

756

770

826

847

Sakrament
chorych

85

80

90

90

85

Rozdzielone
Komunie św.

205 000

205 000

190 000

190 000

180 000

Pogrzeby

73

96

86

80

91

Obecność na
Eucharystii

4 900

4 700

4 800

ok.
4700

ok.
4 500

107

(11 wcz)

(2 rocz.)

Wpatruj się w Jezusa, w Jego Oblicze …
Tam zobaczysz jak On nas miłuje.
Św. Teresa z Lisieux
W ten tegoroczny Wielki Post wpatrujmy się
częściej w Krzyż Zbawiciela, adorujmy Jego Rany,
dziękujmy, że przyjął na siebie to okrutne cierpienie
dla naszego zbawienia. Niech nasze uczestnictwo
w Drodze Krzyżowej z kazaniem pasyjnym w każdy
piątek o godz. 16.oo i nabożeństwie Gorzkich Żali
w niedzielę o 15.3o będzie naszym trwaniem pod
Krzyżem. Znajdźmy na to czas, by Chrystus
w swoim cierpieniu nie był samotny.

Środa Popielcowa 17 lutego
rozpoczyna okres Wielkiego Postu.
W tym dniu chrześcijanie biorą udział
we Mszy św., podczas której kapłan
na znak nawrócenia i pokuty posypuje
głowy popiołem i wypowiada słowa:
„prochem jesteś i w proch się obrócisz”
lub
„nawracajcie
się
i wierzcie w Ewangelię”. Obrzęd ten
jest zewnętrznym znakiem rozpoczęcia publicznej pokuty.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły - ilościowy (trzy posiłki
w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do
syta) i jakościowy (wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych).
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia,
Kościół, przypominając słowa Jezusa,
proponuje trzy drogi przybliżania się
do Boga przez: post, jałmużnę i modlitwę.
Wielki Post to czas szczególnego przybliżania się do Jezusa – naszego Zbawiciela. Kontemplując Jego
oblicze chcemy bardziej Go poznać,
jeszcze mocniej pokochać i wytrwale
naśladować.
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Pielgrzymuj razem z nami!

Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2010 r.
Słowo „sanktuarium” wywodzi się z łaciny i oznacza miejsce święte o szczególnym
znaczeniu kultowym – zwykle budowlę sakralną lub jej najważniejszą część. W różnych
kulturach świata istniały takie miejsca – odosobnione, otoczone atmosferę tajemniczości, bowiem człowieka zawsze pociągało to,
co wywołuje lęk i jednocześnie fascynuje. Dlatego podążał do miejsc świętych, aby się wyciszyć, pomodlić, zebrać siły na dalsze życie,
napełnić wiarą i nadzieją.
Chrześcijanie początkowo szczególnie czcili miejsca
związane z narodzeniem, śmiercią i zmartwychwstaniem
Chrystusa. W czasach późniejszych sanktuariami stawały się
groby męczenników, apostołów Piotra i Pawła i innych
świętych. Z upływem czasu pojawiły się pierwsze maryjne
miejsca kultu, które budowano dla upamiętnienia objawień
Matki Bożej. W sanktuariach działy się sprawy niełatwe do
zrozumienia – nawrócenia, uzdrowienia, cudowne odnalezienia, nieoczekiwane spotkania.

PROGRAM PIELGRZYMEK W ROKU 2010
I.

II.

7 czerwca – Archidiecezja Krakowska

1. ALWERNIA – Sanktuarium Chrystusa
Miłosiernego

2. MODLNICA WIELKA – Sanktuarium MB
Bolesnej

3. STANIĄTKI – Sanktuarium MB Bolesnej
4. WIELICZKA – Sanktuarium MB Łaskawej
5. WIELICZKA – Zwiedzania kopalni soli
III.

5-6 lipca

1. LICHEŃ
2. ZŁOCZEW – Klasztor Kamedułek
IV.

6 września – poniedziałek

1. CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra
2. LEŚNIÓW – Sanktuarium MB Patronki Rodzin
Wszystkich naszych parafian serdecznie zapraszamy do pielgrzymowania z grupą “Pielgrzym”. Spotkania stacjonarne grupy “Pielgrzym”
odbywają się raz w miesiącu w Domu Parafialnym.

11 maja – wtorek – Diecezja Gliwicka

1. LUBECKO – Sanktuarium MB Lubeckiej
2. ZBROSŁAWICE – Sanktuarium Wniebowzięcia

Zapraszamy !!!

Stanisław Drąszczyk

NMP

3. ŚWIERKLANIEC – Park, Pałac kawalera

Spotkanie Seniora po raz osiemnasty
W sobotę 9 stycznia na
spotkanie
przygotowane
przez Radę Dzielnicy Boguszowice Stare przybyło ponad 130 seniorów.
To już bodajże osiemnaste spotkanie najstarszych mieszkańców
dzielnicy. Wysłano aż 290 zaproszeń
do mieszkańców, którzy ukończyli 75
lat życia. Jednak zła pogoda, śnieg,
mróz i lód powstrzymały wielu przed
przyjściem na spotkanie. Mimo to w
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 16 atmosfera była prawdziwie
rodzinna.
Obok zaproszonych seniorów
nie zabrakło wielu gości. Obecny był,
jak co roku, Prezydent Miasta – Adam
Fudali, obecni byli przedstawiciele
Rady Dzielnicy na czele z Janem
Murą i Michałem Wengerskim, ks.

proboszcz Krysztof Błotko i ks. Józef
Zuber, a także dyrektorzy Szkoły
Podstawowej nr 16 pani Teresa Uchyła, Gimnazjum nr 7 – Krzysztof Zaik
oraz Domu Kultury w Boguszowicach
– Cezary Kaczmarczyk.
Najstarszym uczestnikiem spotkania był pan Emil Garbocz - liczący
sobie 96 lat. Otrzymał wspaniały
bukiet kwiatów z rąk pani Anny
Gruszka - zastępującej nieobecnego
męża senatora Tadeusza Gruszkę.
Pan Jan Mura przypomniał, że w
Boguszowicach mamy 5 osób, które
przekroczyły 90 lat życia. Wspaniały
jubileusz osiągnęły także pary małżeńskie, w tym aż trzy mogą się poszczycić przeżytymi wspólnie 65
latami, państwo: Róża i Alojzy Niesłańczyk, Elżbieta i Alojzy Pawela
oraz Berta i Serafin Babilas.

Nie zabrakło programu artystycznego przygotowanego przez
uczniów szkoły oraz poczęstunku –
tradycyjnej śląskiej rolady z modrą
kapustą. Smaczne potrawy podawały
harcerki Stowarzyszenia „Ślady”,
ubrane w śląskie stroje ludowe.
Wspaniałą atmosferę współtworzył
także boguszowicki zespół „Gama”.
Jak zawsze jest to przede
wszystkim okazja do spotkania długo
nie widzianych przyjaciół i kolegów,
co z powodu wieku, ograniczonych sił
i słabego zdrowia często nie jest możliwe przez cały rok. Bardzo dobra
organizacja spotkania sprzyja rozmowom i wspominaniu minionych lat.
Kolejne spotkanie w drugą sobotę 2011 roku. Już teraz zapraszamy.

Krystian Dziurok
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Odeszli do Pana
w roku 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ochojska Róża
Sojka Maria
Rojek Ryszard
Hanowska Sabina
Węgrzyk Jerzy
Turczyk Zofia
Brych Maksymilian
Maroszek Alojzy
Sitko Zenon
Steblok Berta
Karolczak Bogdan
Winkler Maria
Szostek Roman
Buchalik Ryszard
Szymura Celina
Sobik Anna
Bednarkiewicz Arkadiusz
Czerwiński Andrzej
Nowak Maksymilian
Skrzypiec Andrzej
Nowrot Helena
Klejnot Alfred
Puka Adam
Buchalik Józef
Sobik Krystyna
Koziołek Władysław
Wadowski Julian
Pustołka Ewa
Konka Aniela
Przeliorz Berta
Torbicka Maria
Kłapczyk Genowefa
Buchalik Genowefa
Gabryś Maksymilian
Hulim Paweł
Śpiewok Roman
Kula Edward
Wiśnicki Kazimierz
Kuźnik Hildegarda
Kokosiński Jerzy
Szymura Marta
Remiarz Józef
Walczak Grażyna
Benisz Aniela
Kuśka Józef
Kania Anna
Polak Zenon

62 lata
81 lat
102 lata
75 lat
67 lat
67 lat
75 lat
72 lata
42 lata
86 lat
49 lat
79 lat
76 lat
71 lat
30 lat
76 lat
25 lat
43 lata
83 lata
55 lat
87 lat
80 lat
32 lata
79 lat
64 lata
67 lat
75 lat
43 lata
82 lata
80 lat
66 lat
79 lat
54 lata
75 lat
78 lat
82 lata
79 lat
55 lat
89 lat
58 lat
87 lat
69 lat
43 lata
85 lat
79 lat
83 lata
48 lat

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Brząkalik Sylwia
Zimończyk Roman
Łuc Ilona
Lisiak Stanisław
Prochownik Weronika
Szmidt Berta
Turczyk Paweł
Kusiak Wiesław
Olszewski Andrzej
Lach Maksymilian
Osiak Wiesław
Baran Magdalena
Wowra Józef
Goraus Berta
Szymczyk Barbara
Śliwa Helena
Lazar Józef
Piecha Norbert
Niesłańczyk Felicja
Sobik Jan
Salamon Małgorzata
Juraszczyk Andrzej
Sobik Albina
Domitrz Edward
Kuczera Emil
Matysiewicz Marian
Gomoła Dominik
Ćwiek Helena
Kempny Krystyna
Wojtecka Małgorzata
Lubszczyk Stanisław
Dziwoki Waleria
Grzybowska Danuta
Marcisz Ludwik
Brożek Łukasz
Zimończyk Stefan
Korczakowska Lucyna
Matuszczyk Leokadia
Szurek Bogdan
Dziwoki Hieronim
Fojcik Józef
Lis Roman
Lewandowska Bernadeta
Musiolik Krystyna

50 lat
80 lat
46 lat
71 lat
11 lat
89 lat
73 lata
56 lat
52 lata
78 lat
68 lat
76 lat
70 lat
91 lat
54 lata
87 lat
45 lat
80 lat
73 lata
61 lat
30 lat
61 lat
100 lat
57 lat
92 lata
80 lat
90 lat
85 lat
71 lat
53 lata
88 lat
80 lat
48 lat
81 lat
28 lat
77 lat
52 lata
81 lat
56 lat
80 lat
92 lata
85 lat
76 lat
85 lat

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we
Mnie, nie umrze na wieki”
(J 11,25-26)

serce ewangelii 16

Dawniejsza posługa kapłańska
Proboszczowie wiejscy z
archiprezbiteriatu żorskiego,
do którego parafia boguszowicka należała przez setki lat
aż do roku 1925, w zasadzie
sami sprawowali obowiązki
duszpasterskie w swojej parafii. Ksiądz cieszył się niezwykłym szacunkiem. Zwracano się do niego w trzeciej
osobie i całowano w rękę.
Był na wsi najwyższym autorytetem, udzielał porad - nie
tylko
duchowych,
godził
zwaśnione rodziny.
Gdy proboszcz zachorował lub
zmarł, wtedy opiekę nad parafią
obejmował proboszcz z najbliższej,
sąsiedniej parafii. Proboszczowie nie
mieli urlopów, poza swą parafią mogli
przebywać najwyżej trzy dni. Winni
też byli stale nosić strój kapłański.
Jeszcze w XIX wieku odprawiał
ksiądz w niedzielę i święta tylko jedną
Mszę św. Dla parafian mieszkających
daleko od swojej świątyni stanowiło
to nie lada problem, bo razem z dojściem do kościoła, dwugodzinną Mszą
św. z kazaniem i błogosławieństwem
eucharystycznym i drogą powrotną do
domu, trzeba było opuścić zagrodę na
cztery godziny. Tak długo, zwłaszcza
zimą, nie można było zostawić małych dzieci ani dobytku bez opieki.
Matki karmiące piersią też nie mogły
pozostawać tak długo poza domem,
więc zazwyczaj jeden z domowników
został bez możliwości spełnienia niedzielnego czy świątecznego obowiązku uczestnictwa we Mszy św.
Przeważnie uczestniczył on chociaż
w popołudniowych nieszporach. Msze
św. odprawiano jeszcze w połowie
XX wieku tylko w godzinach rannych, bo post eucharystyczny zaczynał się już od północy.
Podobnie jak dziś, proboszcz
musiał się troszczyć o Dom Boży,
a także o probostwo i budynki gospodarcze, gdyż przy każdym probostwie
na wsi funkcjonowało gospodarstwo
rolne. Pieniądze na budowę czy
utrzymanie świątyni łożył kolator.
Kolatorami byli przeważnie dziedzice
wsi, w Boguszowicach początkowo
finansowe wspieranie kościoła należało do obowiązków klasztoru cyster-

sów z Rud, później te obowiązki przejęli właściciele dworów z poszczególnych wiosek wchodzących
w skład parafii. Robociznę razem ze
sprzężajem wykonywali parafianie –
chłopi. Proboszcz musiał też pobierać
od nich dziesięcinę i świętopietrze.
Dla proboszczów problemem
była spowiedź wielkanocna, gdy parafianie przystępowali do niej w jednakowym czasie. Sprawę tę księża rozwiązywali w ten sposób, że wszyscy
okoliczni kapłani udawali się jako
spowiednicy do jednej parafii, a potem w określonych terminach do następnych. Do spowiedzi wielkanocnej
przywiązywano ogromną wagę, żaden
katolik nie mógł pozostać bez niej.
W pewnej tutejszej parafii jeden człowiek odważył się do niej nie przystąpić, to go za to, jak podają źródła,
zakuto w dyby.
Do zadań proboszcza należało
też uczenie dzieci religii. Niektórzy
nauczali jej przed nabożeństwami,
inni przyjeżdżali z nauką religii do
szkół. W rozległych parafiach, takich
jak boguszowicka, proboszcz musiał
mieć do dyspozycji powóz, by dotrzeć
także z posługą do umierających.
Wtedy nie udzielano jeszcze sakramentu chorych w kościele i księdza
częściej niż dziś wzywano do ciężko
chorych z ostatnim namaszczeniem.
A teraz przytaczam przygodę,
jaka się przydarzyła pewnemu proboszczowi boguszowickiemu. Wtedy
przy probostwie było też wielkie gospodarstwo rolne. Tak jak dziś prawie
każdy ksiądz ma samochód, tak wtedy
każdy miał bryczkę i parę koni. W tak
rozległej parafii jak ówczesna boguszowicka, konie i bryczka były niezbędne. Ale proboszcz chciał nabyć
konie, jakie wówczas uchodziły za
modne. Sprzedał więc Żydowi swoje
kasztanki, bo pragnął nabyć takie
z białymi pęcinami i z białą gwiazdką
na czole. Żyd na razie takich nie miał,
ale obiecał, że się o nie postara.
Po jakimś czasie ksiądz stał się
właścicielem wymarzonych koni.
Zapłacił za nie dużo więcej, niż
otrzymał za sprzedane, ale luksus
kosztuje - pomyślał.
Z targu wracał dumny i zadowolony. Powoził księżowski pachołek, który po wyjeździe z miasta
stwierdził głośno: „Te konie prowadzi

mi się tak lekko, jak te nasze poprzednie. Czy to nie są przypadkiem
te same?”. Ksiądz trochę oburzony
odburknął: „Przecież widzisz białe
pęciny i gwiazdki, a tamte takich nie
miały.” Woźnica jednak nie dał się
zbić z tropu, śmignął konie i mruknął
pod nosem: „Zobaczymy”!
Kiedy przyjechali przed probostwo i wyprzęgnięto reprezentacyjne
konie z powozu, one same skierowały
się do wodopoju, a potem same poszły
do stajni, każdy koń na swoje dawne
stanowisko. Woźnica zanosił się od
śmiechu, a ksiądz w kółko powtarzał:
„Przecież te ‘skarpetki’ nie są namalowane. Jak to zrobiono?”
A sprawa okazała się prosta.
Żyd przeciął świeży, gorący chleb na
poły i przyłożył koniowi na nogi,
owinąwszy je potem szmatą. Na czoło
przytknął gorący chleb w kształcie
gwiazdki i odpowiednio przymocował. Po jakimś czasie sierść wybielała
i białe ozdoby wyglądały jak wrodzone.
Ostatecznie boguszowicki proboszcz musiał uznać wielki spryt
przedsiębiorczego Żyda.

Helena Białecka

Znak zapytania
Życie toczy się jak fortuna,
a my u jego schyłku
coraz częściej oglądamy się za siebie
i pytamy, gdzie podziała się młodość,
a z nią radość życia,
jaka była z nami na co dzień.
Staje przed nami jak żywy
znak zapytania,
któremu ciąży ten bagaż
życiowych doznań
i czuwanie, by nie doszedł do głosu
krzyk naszych zmartwień.
Liczymy zyski i straty
kładąc na szali życia Nadzieję,
że Wiary było więcej niż zwątpienia.
Stefania Gierłowska
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Karnawał w szesnastce
Tradycją
stały się organizowane przez
Radę Rodziców
Szkoły
Podstawowej nr 16 w
Rybniku – Boguszowicach zabawy karnawałowe. W tym roku zabawa
odbyła się 30 stycznia. W
budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Boguszowicach
bawili się rodzice, nauczyciele oraz przyjaciele naszej
szkoły.

Do tańca przygrywał nam zespół
„Brygada Pracująca”. Były karna-

wałowe czapeczki wykonane przez
naszych uczniów na zajęciach, były
losy i wiele ciekawych konkursów.
Tegoroczne losy w większości
otrzymaliśmy od pani Barbary P.,
która uszyła nam wspaniałe poduszki
i igielniki, za które serdecznie
dziękujemy. Zabawie towarzyszyła
miła i przyjazna atmosfera.
Chcemy gorąco podziękować
wszystkim rodzicom, którzy pomogli
nam zorganizować zabawę. I tym,
którzy aktywnie w niej uczestniczyli,
i tym którzy przygotowywali salę
a potem sprzątali, i tym, którzy
pakowali losy czy piekli pyszne
ciasta, a przede wszystkim tym
mamom, które
sobotni wieczór
spędziły w kuchni przygotowując
i roznosząc posiłki.

Balik dla dzieci
w Gotartowicach
„W karnawale nie siedzimy w domu wcale – udajemy się na bale……” tak
mogły zawołać dzieci z Gotartowic, które w mroźne,
styczniowe popołudnia przybyły do gotartowickiej sali
OSP, aby bawić się na balach
przebierańców.
W tym roku Rada Dzielnicy
zorganizowała dwa bale – 27
stycznia dla dzieci z klas I-III,
a 28 stycznia dla dzieci młodszych. Podobnie jak w minionych latach sala zapełniona
była kolorowymi, baśniowymi
(i nie tylko) postaciami. Dla
wielu uczestników był to zapewne pierwszy w życiu bal –
z tego prostego powodu, że nie
potrafiły samodzielnie chodzić,
więc „balowały” na rękach swoich mam. I młodsi i starsi bawili
się doskonale, prezentując
swoje taneczne umiejętności
oraz biorąc udział w zabawach
przygotowanych przez nauczy-

cielki z SP nr 20. Nie mogło
oczywiście zabraknąć poczęstunku i drobnego upominku.
Dziękujemy
organizatorom,
a także rodzicom i opiekunom,
którzy bawili się wraz z dziećmi.
Barbara Benisz

Opłatek w Gotartowicach
5 stycznia 2010r. mieszkańcy
Gotartowic zebrali się w sali OSP na
tradycyjnym już spotkaniu opłatkowym. O świąteczny nastrój zadbali
nasi najmłodsi – dzieci z Przedszkola
nr 22 oraz uczniowie SP nr 20 – prezentując przygotowane jasełka. Jak co
roku było wspólne kolędowanie, noworoczne życzenia oraz poczęstunek.
W spotkaniu wziął udział prezydent
Rybnika Adam Fudali, ksiądz proboszcz Bronisaw Matysek i ksiądz
senior Józef Zuber.

Szczególne podziękowania składamy przedstawicielkom Prezydium
Rady Rodziców: pani Hannie K. oraz
pani Annie Z., dzięki którym ta
zabawa się odbyła oraz pani Gabrysi
K. dbającej o wystrój sali i dekorację
stołów.
Dziękujemy
rodzicom
oraz
wszystkim osobom, które tegoroczną
imprezę sponsorowały. Zysk z zabawy zostanie przeznaczony na zakup
nagród książkowych na koniec roku
szkolnego oraz organizację
zajęć
w okresie ferii zimowych dla naszych
uczniów. Najważniejsze jest jednak
to, że podczas takich imprez integruje
się nasze środowisko a rodzice stają
się współgospodarzami szkoły.

Dyrekcja SP16

Gdybyśmy tylko umieli…
Gdybyśmy tylko umieli otworzyć
oczy na piękno,
które w nas drzemie…
Gdybyśmy tylko chcieli zobaczyć
jak pięknie
maluje mróz w zimie …
Jak Stwórca wszystko otula
białą kołdrą ze śniegu…
Gdybyśmy tylko zechcieli
zatrzymać się w biegu…
Otworzyć oczy na cuda,
które nam Ktoś podarował,
gdzie Ten, co tak cudnie maluje
skarb OBECNOŚCI schował…
Gdybyśmy tylko zechcieli otworzyć
duszy zaspane oczy,
i w ciszy Boga oglądać,
co uśmiechem
w nas i obok nas kroczy…
Gdyby tak przykryć bielą,
brud egoizmu i wszystkie troski…
Zostawić ludzkie bazgroły
i wziąć w garść pędzel boski…
Gdybyśmy tylko umieli …
J.S.
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XV Konkurs Wiedzy Biblijnej
Już od godziny 8.00
26 listopada 2009 r. do Szkoły Podstawowej nr 20 w Gotartowicach zaczęli przybywać pierwsi uczestnicy XV
Konkursu Wiedzy Biblijnej
dla szkół podstawowych, bo
właśnie nasza szkoła była w
tym roku organizatorem tego
konkursu. Mottem przewodnim tegorocznego konkursu
był cytat z ewangelii wg św.
Mateusza: „Przyjdźcie do
mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię (Mt
11,28). W sumie zgromadziło
się 95 uczniów z 33 szkół
rejonu Rybnika.

Naszą szkołę reprezentowali:
Karolina Zielonka (V a), Bartosz
Goworowski (V b) i Karolina Sojka
(VI b).
O godzinie 9.00 zgromadzonych
na sali gimnastycznej uczestników,
ich opiekunów i zaproszonych gości
w osobach pani Naczelnik Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Rybnika
Katarzyny Fojcik oraz ks. proboszcza
Krzysztofa Błotko przywitał dyrektor
szkoły – pan Lucjan Rugor. Ważnym
momentem było uroczyste odczytanie

fragmentu Pisma świętego, a następnie wspólna modlitwa, którą poprowadził ks. Marek Bernacki – doradca
metodyczny nauki religii w Rybniku.
15 minut później „młodzi bibliści” z wypiekami na twarzach przystąpili do rozwiązywania testu, w
którym musieli wykazać się znajomością Ewangelii wg św. Mateusza. W
ciągu 45 min. musieli odpowiedzieć
na 30 pytań dotyczących tej Ewangelii
i o dziwo wszyscy przed czasem uporali się z tym zadaniem.
Podczas, gdy uczniowie posilali
się przygotowanym dla nich poczęstunkiem i bawili się razem z zespołem prowadzonym przez panią Mirelę
Szutka, komisja konkursowa w składzie: ks. Marek Bernacki, mgr Gabriela Pielorz, S. Sabina Doktór SDS,
Barbara Leśnik miała trudne zadanie
sprawdzenia prac. Jak później przyznali członkowie tej komisji poziom
w tym roku był bardzo wyrównany.
Najlepiej z testem sprawdzającym wiedzę poradził sobie uczeń z SP
nr 18 Michał Dukiel przygotowany
przez ks. Sławomira Tupaja, który
zdobył 34 punkty /na 40 możliwych/.
II miejsce zajął Jan Mazur z SP Książenice z wynikiem 33,5 punktów,
którego przygotowywała katechetka
Elżbieta Matuszczyk, a III miejsce
z 33 punktami Marta Płaszczyńska

Dla wszystkich, którzy zechcą sprawdzić, jak poradziliby sobie z za daniami przeznaczonymi dla uczniów
klas IV – VI szkoły podstawowej zamieszczamy I częśćtestu konkursowego – pozostałe części testu wraz z odpowiedziami zamieścimy w kolejnym numerze SE.
I. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź:
1. W jakim języku św. Mateusz zredagował pierwotnie
swoją Ewangelię?
a) hebrajskim
c) aramejskim
b) łacińskim
d) greckim
2. Ilu opętanych uzdrowił Pan Jezus w kraju Gadareńczyków nad Jeziorem Galilejskim?
a) 1
c) 3
b) 2
d) 4
3. Ile razy, wg Ewangelii św. Mateusza, Pan Jezus rozmnażał chleb?
a) 1 raz
c) 3 razy
b) 2 razy
d) 4 razy
4. Kto, wg przypowieści o Sądzie Ostatecznym, będzie
oddzielał owce od kozłów?
a) Syn Człowieczy
c) Dobry Pasterz
b) aniołowie
d) Bóg Ojciec

z SP 34, uczennica pani Krystyny
Henne. To oni będą reprezentować
nasz rejon w etapie diecezjalnym
w Katowicach. Życzymy im powodzenia, a wszystkim, bez wyjątku,
gratulujemy wytrwałości w zmaganiu
się z historią życia Pana Jezusa opisaną przez św. Mateusza.
Chociaż premiowane były tylko
trzy pierwsze miejsca, to wszyscy
uczestnicy włożyli wiele trudu
w przygotowanie się do tego konkursu. Dzieci po kilka razy przeczytały
całą Ewangelię wg św. Mateusza.
Niech ich postawa będzie dla nas
wszystkich zachętą do głębszego
rozważania Pisma świętego. Pamiętajmy o wyznaniu św. Piotra: „Panie,
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa
życia wiecznego” (J 6, 68).
Gorące podziękowania należy
złożyć Dyrekcji SP 20 w Rybniku,
ks. metodykowi Markowi Bernackiemu i sponsorom: Prezydentowi
Miasta Rybnika – fundatorowi
nagród oraz CUKIERNI pana
JERZEGO KRÓLA z Boguszowic
i firmie GBI, którzy ufundowali
poczęstunek dla uczestników konkursu.

Barbara Sojka –
katechetka z SP 20

5. Jak miał na imię anioł, który zapowiedział św. Józefowi
narodzenie Pana Jezusa?
a) Michał
c) Rafał
b) Gabriel
d) Ewangelia nie podaje jego imienia
6. W jakim przedziale wiekowym były dzieci, które Herod
kazał pozabijać w Betlejem?
a) do roku
c) do lat trzech
b) do lat dwóch
d) do lat czterech
7. Ilu uczniów zabrał ze sobą Pan Jezus na Górę Tabor?
a) dwóch
c) czterech
b) trzech
d) wszystkich
8. Dokąd Pan Jezus kazał udać się swoim uczniom po swoim zmartwychwstaniu?
a) do Galilei
c) do Egiptu
b) do Jerozolimy
d) do Samarii
9. Pod jakim miastem Jezus uzdrowił dwóch niewidomych?
a) pod Jerozolimą
c) pod Jerychem
b) pod Kafarnaum
d) pod Nazaretem
10. Kto przypisuje autorstwo pierwszej Ewangelii św. Mateuszowi?
a) św. Augustyn
c) Tertulian
b) św. Hieronim
d) Papiasz
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11. Dla kogo, przede wszystkim, była spisana Ewangelia wg
św. Mateusza?
a) dla prozelitów
c) dla chrześcijan w Rzymie
b) dla Żydów
d) dla pogan
12. Jaki pieniążek wyciągnął Szymon Piotr z pyszczka ryby?
a) drachmę
c) statera
b) talara
d) syka

Intencje
mszalne
Niedziela – 14.02.2010r.
7.oo
8.30
10.oo

11.3o
16.oo

+Eugeniusz Raniszewski, za zmarłych z rodziny
Raniszewski, Reginek, Nijakowski, Mazur.
+Bronisława i Ryszard Sobik, syn Jerzy (Got)
Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin
Anieli Sobik oraz w intencji całej rodziny.
Te Deum
+Teofil Rojek, 3 rocznica, rodziców z obu stron,
wnuk Tomasz, szwagier, brat, sąsiedzi
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Patrycji Maleszewskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.

13. W ilu mowach zamyka Ewangelista Mateusz życie
i działalność Jezusa Chrystusa?
a) w 2 mowach
c) w 4 mowach
b) w 3 mowach
d) w 5 mowach

Niedziela – 21.02.2010r. 1 N. WIELKIEGO POSTU
7.oo
8.3o

10.oo
11.3o

14.3o

16.oo

Poniedziałek – 22.02.2010r. ŚWIĘTO KATEDRY

ŚW.PIOTRA APOSTOŁA

7.oo
17.oo

Poniedziałek – 15.02.2010r.
7.oo
17.oo

+Janina Stasiak, mąż Stanisław (Bog)
1/+Edward Kluger, żona Helena
2/+Jan Mura, żona Helena
+Maria Przeliorz, mąż Jan, rodziców z obu stron
+Alfred Torbicki

Środa – 17.02.2010r. ŚRODA POPIELCOWA
7.oo
10.oo
15.30
17.oo

+Wincenty Kula, 2 żony, Hubert Sobik, rodziców,
zięć Stefan
+Matthias Błażewicz
+Urszula Oleś, rodziców
1/+Alfred Winkler, Stanisław Hein
2/+Gertruda Matuszczyk, Antoni mąż, Franciszka
Matuszczyk, Antoni Gembalczyk

7.oo
17.oo

17.oo

+Małgorzata Zimończyk, mąż Roman, rodziców,
teściów, 3 szwagrów
+Stanisława, Wincenty Adamski, 3 synów, Wiktoria i Franciszek Jędrzejczyk

Piątek – 19.02.2010r.
7.oo
17.oo

Za żywych członków Różańca
+Pelagia Oleś, mąż Konstanty (Rasz)

Sobota – 20.02.2010r.
7.oo
17.00

+Łucja Pierchała, mąż Józef
1/+Helena Nowrot, 1 rocznica, mąż Karol, rodziców
2/+Paweł Pierchała, 13 rocznica, żona Otylia (Bog)

+Berta Lewandowska, od sąsiadki Heleny z córkami
1/+Emil Dronszczyk, żona Emilia, rodziców z obu
stron
2/+Oswald Śliwa, żona Helena (Bog)

Środa – 24.02.2010r.
7.oo
17.00

+Berta Ochojski, mąż Roman
1/+Anna Dombek, mąż Karol
2/+Róża Korduła, za zmarłych z rodzin Korduła
i Budny

Czwartek – 25.02.2010r.
7.oo
17.oo

Czwartek – 18.02.2010r.
7.oo

+Jan Fojcik, 6 rocznica
1/+Roman Kuśka, zięć Jerzy Gruszczyński, zmarłych rodziców (Got)
2/+Alojzy Maroszek z okazji urodzin (Bog)

Wtorek – 23.02.2010r.

Wtorek – 16.02.2010r.
7.oo
17.oo

+Danuta Grzesica, 30-ty dzień po śmierci (Bog)
+Albina Sobik z okazji urodzin, 2 mężów Emil
i Konstanty, Antoni Pawlas, żona Magdalena, Franciszek Pawlas, żona Amalia, Sylwia Brząkalik, Bartosz Pawlas, Amalia Staniczek
+Sabina Jurczyk
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Bożeny i Eugeniusz Mikulski, z podziękowaniem
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
Chrzty i roczki: Amelia Matuszczyk, Marcjanna
Motyka, Julia Cofalik, Emilia Cofalik, Bartosz Kawiecki, Michał Konsek, Szymon Szarlej, Mateusz
Fojcik
+Antoni Przeliorz, Franciszka żona, Andrzej syn

+Alojzy Juraszczyk, Wincenty i Franciszka rodzice
1/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta,
Olga Motyka, pokrewieństw0
2/+Jan Kampczyk, rodziców z obu stron, Helena
Fudala, rodzeństwo

Piątek – 26.02.2010r.
7.oo
17.oo

+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron
MSZA WSPÓLNA:
+Emil Kopiec, 22 rocznica (Kop)
+Józef Front, Jadwiga żona
+Genowefa Niemiec, mąż Wawrzyniec
+Marta Sobik, mąż Roman, córka Anna, rodziców
z obu stron
+Maria Krawczyk, mąż Jan
+ Ryszard Lachowski, 4 rocznica
+ Leon Kucharczyk, rodziców z obu stron
+Alojzy Gorzawski, Stefan Buchalik
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+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk
+za zmarłych rodziców Gertrudę i Kazimierza Motyka
+Maria Trybuś, mąż Wincenty, rodziców z obu stron
+Anna Małolepszy, mąż Franciszek, córka Róża
z mężem, wnuczek Michał, córka Helena z mężem,
syn Andrzej, synowie Jerzy i Eryk, Lis Maria, mąż
Andrzej, Franciszka Kania, mąż Franciszek
+Sylwester Liszka, żona Waleska, wnuczka Ewa
+Ema Klimek, mąż Florian, Waleska Dziwoki, mąż
Robert
+Franciszek Mrozek, żona Anna, syn Benedykt,
Adelajda Pieczka, pokrewieństwo z 3 stron
+Stanisław Lubszczyk, Aniela żona, rodziców
z obu stron
+Maria Grzywacz, mąż Robert, Jan Czerwiński, żona
Agata
+Jan Kurarz, 30 rocznica
+Krystyna Garbocz, 20 rocznica, mąż Bartłomiej,
córka Maria, syn Alfred, 2 zięciów
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, Zofia Sobik, mąż
Brunon, dusze w czyśćcu
+Franciszka Kempny, Teodor mąż, rodziców z obu
stron,
+Józef Raczkowski, Zofia Culic,
+Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, rodzice, Bronisława Janowicz, mąż Antoni, Łucja Śmiatek, mąż
Henryk, Zofia Garbocz, mąż Jan (Bog)
+Rajmund Śpiewok(Bog)
+Halina Piekut i Helena Piekut
+Paweł Holesz, żona Łucja, rodziców z obu stron(Bog)

Środa – 03.03.2010r.
7.oo
17.oo

Czwartek – 04.03.2010r. ŚWIĘTO

ŚW. KAZIMIERZA KRÓŁEWICZA

7.oo

17.oo

17.oo

1/+Antoni Gajda, Aniela żona, Dionizy Macionczyk, Berta Stanisław Knapek Hieronim i Wiktoria
Gajda
2/+Bożena Dronia – 30-ty dzień(Bog)
1/+Helena Pawliczek, mąż Józef, syn Gerard, córka
Bronisława, mąż Józef, zięć Robert
2/+Elżbieta Karwot, mąż Alojzy, syn Bolesław

Niedziela – 28.02.2010r. 2 N.WIELKIEGO POSTU
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

16.oo

za parafian
+Adam Gawłowski, 30-ty dzień
+Lucyna Korczakowska
Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin
Aleksandry Świerżewskiej , z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
+Jan Nogły

Poniedziałek – 01.03.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Anna i Robert Gembalczyk, rodziców z obu
stron, pokrewieństwo (Got)
2/ Intencja wolna
1/+Paweł Sobik
2/+Marian Juraszczyk

Wtorek – 02.02.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Stanisław Palarz, żona Gertruda, Marta i Monika Konsek, dusze w czyśćcu cierpiące
2/ Intencja wolna
1/+Alfred Klejnot, 1 rocznica
2/+Maria Juraszczyk, mąż Alojzy, córka Berta, zięć
Franciszek

1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie
i zakonne - zamawiają Boguszowice.
2/+Za zmarłego męża i ojca Kazimierza Słapę
z okazji imienin
1/+Kazimierz Janiczek
2/+Alfreda i Józef Kruszyńscy, syn Lech, Kazimierz

Piątek 05.03.2010r. – I-szy piątek, kolekta

charytatywna

7.oo

17.oo

1/+Franciszek Buchalik, żona Maria, syn Albert,
rodziców Małgorzata i Roman Zimończyk
2/+Karol Hajzyk , zmarłych dziadków Alojzy
i Bronisława Malina, Ryszard i Zofia Hajzyk
1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ.
2/+Berta Waliczek, mąż Józef, wnuk Arkadiusz

Sobota – 06.03.2010r. I-sza sobota
7.oo

Sobota – 27.02.2010r.
7.oo

1/+Emil Karwot (Bog)
2/+Alojzy Gorol, 2 rocznica
1/+Józef i Gertruda Piontek, Helena córka
2/+Anna i Wincenty Mura

17.oo

1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian.
2/+Alojzy Sobik, 29 rocznica, żona Janina, Leon
Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk
3/+Małgorzata Wojtecka - od koleżanek i kolegów
z pracy
+Matylda Malina (Bog)

Niedziela – 07.03.2010r. 3 N. WIELKIEGO POSTU
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

16.oo

+Edmund Czyszczoń, 15 rocznica, żona Maria (Rasz)
+Krystyna Zniszczoł, 16 rocznica
+Robert Musiolik, 3 rocznica, żona Krystyna (Bog)
Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Częstochowskiej w intencji Barbary i Wiktora Podleśny z Gotartowic, z podziękowaniem za szczęśliwe przeżycie 50 lat małżeństwa prosząc o dalsze błogosławieństwo i opiekę. Te Deum.
+Aniela Kujawa, mąż Marian i za dusze w czyśćcu
cierpiące

Poniedziałek – 08.03.2010r.
7.oo
17.oo

1/+Henryk Wilczek 3 rocznica
2/intencja wolna
1/+Bronisława i Joachim Pawlak
2/+Rufin Gawlik, zięć Piotr

Wtorek – 09.03.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Otylia Matuszczyk, Wilhelm mąż, rodziców
z obu stron
2/intencja wolna
1/+Adam Puka 1 rocznica
2/Wynagrodzenie NSPJ i NMP za grzechy świata
oraz w intencji członków Straży Honorowej NSPJ
i ks. Józefa
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Środa – 10.03.2010r.
7.oo
17.oo

1/+Gertruda Hartman, 8 rocznica, mąż Roman
2/+Maksymilian Lach z okazji urodzin (Bog)
1/+Stefania Klimusz,
2/+Bonawentura Klimusz, synowie Bronisław
i Stanisław, dziadków z obu stron

Czwartek - 11.03.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy
Sobik i Anna Sobik
2/+Stefania Przelazły
1/+Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodziców z obu
stron
2/+Maria Pierchała, mąż Robert, synowa Maria

Piątek – 12.03.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Józef Klejnot, żona Franciszka, 7 synów, córka
Maria, zięć Ludwik, Karol Sobik, Paulina żona
2/+Rufin Karwot, Anna żona, synowie Engelbert
i Franciszek, wnuk Adam, rodziców z obu stron
1/+Jerzy Przeliorz, 3 rocznica
2/+Józef Buchalik, 1 rocznica

Sobota – 13.03.2010r.
7.oo
15.3o

17.oo

1/+Alojzy Pierchała
2/+Damec Andrzej,5 rocznica
Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Teresy Kaczmarczyk od córkek z rodzinami, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze.
Te deum.
1/+Maria Wielgocka
2/+Józef Hajnisz, żona Florentyna, Ryszard Hajnisz, żona Marta

Niedziela – 14.03.2010r. 4 N. WIELKIEGO POSTU
7.oo

8.3o
10.oo

11.3o
16.oo

W intencji członków Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej z okazji urodzin: Kobus Aniela, Rojek
Weronika, Dulniok Józef, Sobota Agnieszka, Korduła Jan, Król Klaudia, Piecha Emma, Torebko Antoni, Kubańska Helena
+Gabriel Kiełbus
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Dawida Kostera oraz 50 rocznicy urodzin Grzegorza Fiałki z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze.
+Zbigniew Woźniak 7 rocznica
Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin
Janiny Maroszek oraz w intencji całej rodziny ,
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.

Poniedziałek – 15.03.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Jan i Matylda Sobik, córka Salomea
2/+Gertruda i Maksymilian Smołka, Maria i Piotr
Kuczera, Bolesław i Roman synowie
1/+Józef Ostrzołek, 2 żony Jadwiga i Łucja, synowie Alojzy i Szymon
2/+Kazimierz Świtoń 10 rocznica

Wtorek – 16.03.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona regina,
Marian Pyżalski, żona Maria
2/intencja wolna
1/+Janina Ruś 4 rocznica, mąż Władysław (Bog)
2/+Urszula Kardynalska 7 rocznica, Zdzisław Barć,
za zmarłych rodziców i teściów

Środa – 17.03.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Wilhelm Smyczek, żona Helena, Konstanty
i Paweł synowie, synowa Anna, rodziców z obu stron
2/intencja wolna
1/+Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy Maciończyk, Anna i Roman Smołka
2/+Łucja, Józef i Eugeniusz Kula, Eryk Wyrobek

Czwartek – 18.03.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Józef Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron, Alojzy
Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy Kula (Bog)
2/+Józef Szymura, żona Franciszka, synowa Jadwiga, Joachim Piksa
1/+Józef Oleś 1 rocznica
2/+Wiesław Osiak

Piątek – 19.03.2010r. UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
OBLUBIŃCA NMP

7.oo

17.oo

1/+za zmarłych członków Różańca: Berta Szmit,
Helena Śliwa
2/+Z okazji imienin ks. Józefa
1/+Wiesław Kachniarz 5 rocznica, za zmarłych
rodziców z obu stron, rodzeństwo
2/+W intencji mężczyzn

Sobota – 20.03.2010r.
7.oo

17.oo

1/+Franciszek Emrych, żona Julianna, Anna Smyczek, mąż Konstanty, Pelagia Szymura, mąż Wilhelm, Stanisława Pustelnik, mąż Antoni, dusze
w czyśćcu
2/+Józef Gorzyński, żona Katarzyna, rodziców
z obu stron, pokrewieństwo
1/+Inocenty Wieczorek, 5 rocznica, Euzebiusz
Wieczorek, rodziców
2/+Krystyna Sobik, 1 rocznica

Niedziela – 21.03.2010r. 5 N. WIELKIEGO POSTU
7.oo
8.3o
10.oo
11.30
14.3o
16.oo

+Franciszek i Leopoldyna Sojka, Kazimierz Pierchała, rodziców, 2 synów, 3 córki, 3 zięciów
+Alojzy Kirsek (Rasz)
+Klara Hartman – 30-ty dzień(Got)
+Danuta Grzybowska od Dyrekcji oraz kolegów
i koleżanek z Zakładu Pracy PKP
Chrzty i roczki: Tomasz Buchalik, Natalia Grobelkiewicz
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Świętej Rodziny z okazji urodzin Jadwigi , z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze.

Przygotowała pani Aurelia Oleś
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Kronika parafialna
Chrzty:

Matras Marcin, Paluch Oktawian, Owsianka Maksymilian, Wnuk Mateusz, Gruszczyńska Zuzanna, Włoszczyk Kalina, Pitera Julia, Rojek Amelia, Wiktoria Holesz, Mielko wiktoria, Kucharczyk Wiktor, Pławecka
Lena, Byszkiewicz Michał, Dzierbicka Martyna, Mura
afał ,Kuna sebastian, Karbowski Szymon, Malczyk
Maciej,Szostek Hakub, Szymura Patryk, Stajer Karolina, Piechaczek Sonia, Gazda Dorota.

Informator parafialny
Msze św.

w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00

w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30,
17.00
Kancelaria parafialna

poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00

wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00

środa: 16.00-18.00
kancelaria w lipcu i sierpniu:

poniedziałek i piątek: 8.00-12.00

środa: 16.00-18.00
Protokoły przedślubne


Śluby:

Gawroński Marcin – Herbst Bożena
Kuśka Rafał – Holona Sabina
Kucz Adrian – Czaińska Magdalena



spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub
telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu
i godziny z księdzem Proboszczem
narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego

Sakrament chrztu

Pogrzeby:

Dziwoki Hieronim
12.08.1929 – 12.12.2009r
Fojcik Józef
03.11.1917 – 19.12.2009r
Lis Roman
29.11.1924 – 20.12.2009r
Lewandowska Bernadeta 28.01.1933 – 25.12.2009r
Musiolik Krystyna
12.03.1927 – 26.12.2009r
Der Antoni
02.05.1930 – 28.12.2009r
Kuczera Alfred
25.11.1920 – 31.12.2009r
Czarnecki Ireneusz
30.12.1962 – 31.12.2009r
Grzybek Aleksander
31.05.1949 – 03.01.2010r
Szewczyk Roman
21.03.1953 – 03.01.2010r
Pitek Maria
14.05.1956 – 14.01.2010r
Grzesica Danuta
05.05.1957 – 14.01.2010r

udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.30

zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia
dziecka z USC

rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani,
wierzący i praktykujący katolicy

nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość
o godz. 16.00 w domu parafialnym
Sakrament pojednania


okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
Odwiedziny chorych



chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu
- zgłoszenia w zakrystii
w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze
(zgłoszenia na probostwie)

Pogrzeby

Przygotowała pani Aurelia Oleś

DZIEŃ OTWARTY
W PRZEDSZKOLU NR 18
W BOGUSZOWICACH!!!
Serdecznie
zapraszamy
rodziców
i dzieci pragnących poznać nasze przedszkole dnia 6 marca 2010r.(sobota) na
godz.10.00-14.00.Dzieci w towarzystwie
rodziców mogą poznać sale zabaw, wziąć
udział w prowadzonych przez kadrę pedagogiczną zabawach- plastycznych i integracyjnych. Rodzice będą mieli możliwość uzyskać informacje na temat oferty naszej placówki. Dyżur pełnić będzie dyrektor przedszkola oraz logopeda-możliwość konsultacji.
Serdecznie zapraszamy !!!

zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje
kapelan szpitala)
Konto Ochronki i Parafii

BPH PBK S.A. I O/Rybnik
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. kom. 0511 076 934
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:
032- 42 20 361, tel. kom. 0601 530 578

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 21 marca 2010 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze marcowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 12 marca 2010 r.
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Konkurs szopek
Przedstawiciele Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej
wręczają nagrody laureatom
tegorocznego konkursu.

Msza św. w domu
Pana Henryka
8 stycznia w domu pana H enryka
Szyrokiego została sprawowana
Msza św. w pięćdziesiątą rocznicę
Jego urodzin. Zaś okazją do
złożenia
najlepszych
życzeń
wszystkim chorym był obchodzony
11 lutego XVIII Światowy Dzień
Chorego.
– czytaj str. 8 – 9

Balik dla dzieci
w Gotartowicach
Wzorem lat ubiegłych Rada Dzielnicy Gotartowice zorganizowała 27
i 28 s tycznia dla dzieci bale przebierańców, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem
najmłodszych
i ich rodziców.
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Koncert chóru
SERAF
W sobotę 23 stycznia z
koncertem kolęd i pastorałek z różnych stron świata
wystąpił w naszym kościele
chór SERAF z Rybnika.
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Spotkanie Seniora
w Boguszowicach
W sobotę 9 stycznia na spotkanie
przygotowane
przez
Radę
Dzielnicy
Boguszowice
Stare
przybyło do SP 16 ponad 130
seniorów.
– czytaj str. 14

Najstarszy uczestnik spotkania pan
Emil Garbocz

Spotkanie Seniora uświetniły
swoimi występami m. in. dzieci
z SP 16 w Boguszowicach
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Z kącika
gospodarczego
i nie tylko …
Kontynuowany
jest
remont
dolnych pomieszczeń Domu
Parafialnego, które pozostały po
siłowni. Urządzono w nich salki
katechetyczne, które posłużą
różnym grupom działającym
przy parafii.
— czytaj str. 6

Aparatura zabezpieczająca
instalację CO przed zanikiem
zasilania z sieci.

Zachęcamy parafian do odmawiania czwartkowej jutrzni 10 minut przed poranną Eucharystią.
Niech teksty Liturgii godzin będą okazją do modlitwy za kapłanów w Roku Kapłańskim.
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